
 

Додаток  
до рішення сільської ради № 52-3/2020 

від 24.12. 2020 р. 
 

Програма благоустрою населених пунктів  
Верхнянської ОТГ на 2020-2023 роки 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

     Правовою основою Програми є чинне законодавство, зокрема,  
Конституція України, Закон України ,,Про місцеве самоврядування в 
Україні” (ст.26), Бюджетний кодекс України (ст.91 п.5), Указ 
Президента  України ,,Про  державну  підтримку розвитку місцевого 
самоврядування в Україні”. 
                                  ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

- робота з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів; 
- посадка , догляд за зеленими насадженнями, їх захист ( косіння      

прибережних смуг територій населених пунктів Верхнянської ОТГ). 
- технічне обслуговування мереж вуличного освітлення; 
- вивезення і захоронення твердих побутових відходів; 
- обслуговування водопроводу; 
- ремонт та зимове утримання комунальних доріг. 

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

         Фінансування заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, 
передбачених загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством . 

Обсяг фінансування програми на 2020-2023 роки становить 4 000 000 

грн.  
ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

   Здійснення намічених програмою заходів дасть змогу: 
 поліпшити стан благоустрою населених пунктів; 
 постійно підтримувати санітарний стан на підвідомчій території на 

належному рівні; 
 підвищити активність органів самоорганізації   населення, свідомість 

членів територіальної громади;                    

                                  V. Контроль за виконання Програми 

Загальний контроль за виконання  



Програми здійснює сільський голова. 

ПАСПОРТ 

 

Програми благоустрою населених пунктів  
Верхнянської ОТГ на 2020-2023 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Верхнянська  сільська 
рада ОТГ  
2. Розробник Програми: Виконавчий комітет Верхнянської  сільської ради 
ОТГ 

3. Термін фінансування Програми: 2020-2023 роки. 

4. Етапи фінансування Програми: протягом року 

5. Обсяги фінансування Програми: 4 000 000 

 

Роки                       Обсяги фінансування, грн 

 Всього 

 

В т.ч. за джерелами фінансування  
Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші джерела  

2020 1 000 000 _______ 1 000 000 _______ 

2021 1 000 000 _______ 1 000 000 _______ 

2022 1 000 000 _______ 1 000 000 _______ 

2023 1 000 000 _______ 1 000 000 _______ 

Всього 4 000 000 _______ 1 000 000 _______ 

 

 

Замовник Програми   
сільський голова  ОТГ                                                       М.Маліборський 

         Керівник Програми                                                             В.Лизень  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                        ПЕРЕЛІК 

заходів та завдань «Програми благоустрою населених пунктів» 

                                                  на 2021 рік 

№ 
п/п 

Перелік заходів Програми Строк 
виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Загальна  
вартість 

тис.грн. 

 

1 Обслуговування 
водопроводу 

2021  КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

 50,0 

2 Вивезення та захоронення 
твердих побутових 
відходів із сміттєвих 
майданчиків 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

100,0 

3 Обрізка аварійних дерев 2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

100,0 

4 Проведення робіт з 
благоустрою кладовищ по 
населених пунктах  ОТГ 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

200,0 

5 Послуги з замітання    
вулиць , прибирання 

снігу. Посипання сіллю та 
піском доріг. 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

100,0 

6 Прибирання та обкоси 
придорожніх смуг в 
населених пунктах 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

100,0 

7 Придбання інвентарю для 
проведення робіт з 

благоустрою 

 

 

 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

  50,0 

8 Інші витрати: 
 покоси трав 

 благоустрій , 
утримання 
пам’ятників  

 встановлення 
інформаційних 
щитів 

 

 

 

2021 КП 
«Верхнянськи
й господар» 

Місцевий 
бюджет 

300,0 



 Всього 

 

   1000,0 

 

 

Директор КП « Верхнянський господар»                      В.Лизень 

 

 

 


	ПАСПОРТ

